Cała prawda o rekrutacji
w dobie pandemii
ANKIETA LHH POLSKA
Sprawdziliśmy, jak zmienia się sposób podejścia
do rekrutacji w ostatnich dniach i tygodniach

Metryczka
Badanie przeprowadzone od końca marca 2020
do 14 kwietnia 2020 na grupie 133 respondentów
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Jaka jest wielkość zatrudnienia
w organizacji w Polsce?
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Rekrutacje w czasie pandemii
podsumowanie
• Jedynie 5% firm deklaruje, że pracuje w pełni zdalnie
• Prawie 30% firm rekrutuje tak samo intensywnie jak przed wybuchem pandemii

• Deklaracje o kontynuacji rekrutacji składały najczęściej firmy z branż produkcyjnej,
energetycznej, farmaceutycznej/medycznej, IT, FMCG, centra usług wspólnych oraz
finansowej i bankowej
• Rekrutacje wstrzymały głównie branże mediowa, automotive, retail oraz budownictwo.

• Przesunięte zostały rekrutacje na stanowiska specjalistyczne (43%) oraz
menedżerskie (21%). Sytuacja w mniejszym stopniu dotyczy stanowisk produkcyjnych
oraz dyrektorskich
• 16% organizacji wdraża redukcje etatów, 46% wysłało pracowników na urlopy

• 1 na 3 firmy pierwszy raz w swojej historii prowadzi rekrutacje zdalnie

Jakie działy pracują zdalnie?
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Czy z uwagi na sytuację epidemiologiczną procesy
rekrutacyjne są realizowane?
Tak, w skali jak zaplanowane 28%
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Część procesów została zawieszona
lub odwołana 14%
Około połowy procesów zostało
zatrzymanych lub odwołanych 7%
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Większość procesów została zatrzymana
lub odwołana 24%
Wszystkie procesy zostały zawieszone
lub odwołane 26%
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Co jest powodem ograniczenia lub zawieszenia procesów
rekrutacji w Państwa firmie?
Mniej pracy dla pracowników już zatrudnionych, dajemy radę
z obecnym poziomem zatrudnienia 25%
Brak decyzji korporacji, opóźnienia w podejmowaniu decyzji
przez menedżerów 12%
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Ogólna niepewność na rynku 29%
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Niepewność co do przyszłych potrzeb biznesowych firmy 38%
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Trudna sytuacja finansowa firmy, już dzisiaj 7%
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Konieczność ograniczania kosztów na przyszłość, powoduje
brak zgody na nowe zatrudnienia 39%
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Operacyjna trudność z wdrożeniem pracowników do pracy
w warunkach ograniczeń narzucanych przez epidemię (np.:
praca zdalna, ograniczone możliwości kontaktów osobistych;
utrudnienia infrastrukturalne) 21%
Zmiana modelu działania, w związku z epidemią potrzebujemy
ludźmi o innych kompetencjach niż pierwotnie planowaliśmy 4%
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Na jakie stanowiska rekrutacje są wstrzymane?
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Jak obecnie firmy rekrutują?
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Ogłoszenia on-line na portalach
pracowych (np. pracuj.pl) 74%
Informacje o aktualnych rekrutacjach na
stronie www firmy w zakładce kariera 62%

Korzystanie z networkingu pracowników,
systemu poleceń 46%
Docieranie do kandydatów bezpośrednio
przez LinkedIn 44%
Informacje o rekrutacjach na profilach
firmy w social mediach 39%
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Jak firmy selekcjonują kandydatów podczas rekrutacji?
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Wywiady on-line po polsku,
video konferencje z lokalnym
kierownictwem
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Rozmowa z kandydatem
przez telefon lub inne
połączenie audio

29%
Wywiady on-line po
angielsku, video konferencje
z globalnym kierownictwem

21%
Przygotowanie specjalnych
zadań, prezentacji czy próbki
pracy w domu
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Narzędzia wykorzystywane do zdalnej rekrutacji
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Jakie wyzwania rekrutacyjne dominują obecnie?
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Utrudnione wdrożenie potencjalnego
kandydata do pracy

Czy posiadane już badanie
medycyny pracy Kandydata,
będzie wystarczające?

Ograniczone możliwości spotkań
osobistych z kandydatem
Konieczność przeprowadzenia
obowiązkowych badań lekarskich
Opóźnienia w decyzjach przełożonych
i firmy co do prowadzenia rekrutacji
lub zatrudniania kandydatów
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Czy firma wprowadziła rozwiązania optymalizujące
koszty?
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Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś odpowiedź
"redukcja etatów", jaką formę prawną przyjmie?
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Cała prawda o rekrutacji
w dobie pandemii - edycja II
Dziękując za Państwa zaangażowanie, które umożliwiło nam zebranie tych
danych i ich opracowanie, jednocześnie zachęcamy do udziału
w kolejnej edycji badania.
Tak jak zapowiadaliśmy, naszą ambicją jest opracowanie rekrutacyjnego
Pulse Checka. Chcemy co miesiąc sprawdzać,
jak zmienia się rynek rekrutacji. Aby móc porównać dane, będziemy
w większości pytać o te same kwestie. Ale każdy miesiąc przynosi także
nowe wyzwania i o nich też chcemy pisać.
Już dzisiaj można wypełnić majową ankietę – to tylko 10 minut!
Dołącz do nas!

ANKIETA LHH POLSKA

O LHH Polska
Jako Lee Hecht Harrison pomagamy firmom upraszczać
złożoność procesów transformacji przez jakie aktualnie
przechodzą wspierając ich liderów i pracowników. Pomagamy
osiągać wyniki, zarządzać pracownikami w zmianie,
przygotowywać i wdrażać programy rozwoju talentów i liderów
czy przeprowadzać procesy reorganizacji skutkujące
zmniejszaniem zatrudnienia.
W Polsce działamy od 2001. Początkowo jako DBM Polska,
w ostatnich latach LHH DBM a obecnie LHH Polska. Mamy
7 biur w całym kraju oraz ponad 80 pracowników którzy realizują
projekty dla naszych klientów. Każdego roku pomagamy ok 250
firmom przechodzić przez zmiany o różnorodnym charakterze,
a ponad25
3000
osób tracących
September
2020 pracę korzysta
z naszego wsparcia outplacement.

Zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Jagiełka
Head of Sales & Marketing
Agnieszka.jagielka@lhhpolska.pl
Tel. 607 068 810

Cała prawda o rekrutacji
w dobie pandemii
- edycja II maj 2020
ANKIETA LHH POLSKA
Sprawdziliśmy, jak zmienia się sposób podejścia
do rekrutacji w pierwszych tygodniach pandemii.
Wypełnij ankietę i zobaczmy, jak sytuacja wygląda
w maju.

